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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 
 

Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif menurut  Tika 

(2005) “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan suatu 

masalah ataupun keadaan sebagaimana adanya dan menggunakan fakta-fakta yang 

ada, walaupun terkadang diberikan analisis atau interpetasi juga”. 

Menurut sudjana (2004, hlm. 64) “metode penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian 

yang terjadi pada saat sekarang”. Jadi dengan kata lain penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang mengambil masalah atau memusatkan masalah- 

masalah actual sebahaimana adanya pada saat penelitian tresebut dilaksanakan. 

Dengan demikian, melalui metode pendekatan deskriptif akan 

mengungkapkan prospek dari industri batu bata merah dan dampaknya terhadap 

kondisi lingkungan di Desa Citaman Kecamatan Nagreg. Selain itu juga melalui 

metode deskriptif, dapat menggambarkan dan melukiskan keadaan di lapangan. 

 
B.  Pendekatan Geografi yang Digunakan 

 

Pada penelitian ini, pendekatan geografi yang digunakan adalah 

kelingkungan, karena aspek yang dibahas  berhubungan dengan perilaku manusia 

terhadap lingkungan sekitarnya. Dimana perilaku manusia disini merupakan 

perilaku masyarakat Kecamatan Nagreg khususnya dalam penggalian tanah liat 

untuk bahan baku batu bata merah yang berpengaruh terhadap  kondisi lingkungan 

fisik dan kondisi lingkungan sosial ekonomi. Pendekatan ini lebih menekankan 

kepada sebab akibat antara perilaku manusia dengan alam yang menimbulkan 

bencana atau keuntungan bagi manusia 

 

C. Populasi dan Sampel 
 

1.   Populasi 
 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 61) “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri  dari  obyek/subyek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.    Populasi  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  dua
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No 
 

Desa/ Kelurahan 
Jumlah Industri 

Bata Merah 

1 Mandalawangi 250 

2 Bojong 20 

3 Ciherang - 

4 Ciaro - 

5 Nagreg 50 

6 Citaman 95 

7 Nagreg Kendan 100 

8 Ganjar Sabar 150 

Jumlah 665 

 

 
 

 
populasi yang berdasarkan karakteristik, yaitu populasi wilayah dan populasi 

manusia”. Sedangkan menurut Tika (2005, hlm. 24) menyatakan bahwa 

“Populasi adalah himpunan individu atau obyek yang banyaknya teratas, 

dengan demikian populasi merupakan kumpulan individu atau obyek baik 

berupa mahluk hidup, wilayah, fenomena yang akan dijadikan perhatian atau 

pertimbangan bagi peneliti. 

Berdasarkan batasan diatas, dalam penekitian ini menggunakan dua 

populasi yaitu   populasi wilayah dan populasi manusia. Adapun kedua 

populasinya adalah sebagai berikut: 

a.  Populasi Wilayah 
 

Populasi wilayah dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah di 

Kecamatan  Nagreg,  terutama  wilayah  yang  banyak  terdapat  industri  bata 

merah.  Berikut  ini  tabel  jumlah  industri  bata  merah  yang  terdapat  di 

Kecamatan Nagreg: 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Industri dan Jumlah Pekerja Industri Bata Merah 

di Kecamatan Nagreg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Monografi Kecamatan tahun 2015 
 

 

Berdasarkan  tabel  3.1  desa  yang terdapat  industri  bata  merah  paling 

banyak adalah Desa Madalawangi yaitu sebanyak 250 industri bata merah. 

Sedangkan Desa Ciari dan Desa Ciherang tidak memiliki industri bata merah.
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No Desa/ Kelurahan Jumlah Industri 
Bata Merah 

Jumlah Pekerja 
Bata Merah 

1 Mandalawangi 250 931 

2 Bojong 20 86 

3 Ciherang -  

4 Ciaro -  

5 Nagreg 50 196 

6 Citaman 95 379 

7 Nagreg Kendan 100 398 

8 Ganjar Sabar 150 629 

Jumlah 665 2.619 

 

 

 
 
 

b.  Populasi Manusia 
 

Populasi manusia dalam penelitian ini meliputi pengusaha dan tenaga 

kerja industri bata merah. Untuk tabel jumlah pengusaha dantenga kerja di 

Kecamatan Nagreg dapat dilihat di tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Jumlah Penggusaha dan Tenaga Kerja Industri Bata Merah Di Kecamatan 

Nagreg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Monografi Kecamatan Nagreg tahun 2015 
 

2.   Sampel 
 

Menurut Sugiono (2012 : 61) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik   yang   dimiliki   oleh   populasi.   Mengenai   dalam   besarnya 

mengambil sampel tidak ada ketentuan yang baku ataupun rumus yang pasti, 

sebab keabsahan sampel terletak kepada karakteristik dan sifatnya. Dalam 

pengambilan sampel ini peneliti menggunakan dua pengambilan sampel, yaitu 

sampel wilayah dan sampel manusia. 

a.  Sampel Wilayah 
 

Sampel wilayah dalam penelitian ini adalah semua Desa yang ada di 

Kecamatan Nagreg yang terdapat industri bata merah, yaitu Desa 

Mandalawangi, Bojong, Nagreg, Citaman, Nagreg Kendan, dan Ganjar Sabar. 

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah industri bata merah, dapat dilihat di 

tabel 3.2. 

b.  Sampel Manusia 
 

Penarikan sampel akan dilakukan dengan cara Purposive Sampling, 

menurut Tika (2005, hlm. 41) “Purposive Sampling adalah sampel yang dipilih
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secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan 

mempunyai ciri-ciri spesifik” sedangkan menurut Yunus (2010, hlm. 302) 

“Penekanan Purposive ini adalah pada karakter anggota sampel yang karena 

pertimbangan mendalam dapat diyakini oleh peneliti akan benar-benar 

mewakili karakter populasi/subpopulasi”. 

Adapun pertibangan dari penentuan penarikan sampel ini adalah agar 

sampel yang didapat dapat mewakili karakter populasi penelitian. Penentuan 

sampel dalam penelitian ini mempertimbangkan jumlah pengusaha dan 

pengrajin industri bata merah yang terdapat di Kecamatan Nagreg. 

Sampel manusia dalam penelitian ini merupakan   penduduk yang 

berhubungan langsung dengan usaha industri bata merah yaitu meliputi 

pengusaha dan tenaga kerja industri bata merah di Kecamatan Nagreg. 

1)  Pengusaha 
 

Pengusaha industri bata merah yang ada di Desa Kecamatan Nagreg 

berjumlah 665 unit yang tersebar di 6 Desa. 

2)  Tenaga kerja 
 

Tenaga  kerja  di  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini  merupakan 

tenaga kerja yang aktif di beberapa Desa di Kecamatan Nagreg. Di 

Kecamatan Nagreg terdapat 2.619 tenaga kerja industri bata merah. 

 

Jumlah sampel dalam penelitian ini akan dihitung dengan menggunakan 

rumus Dixon B. Leach dalam Tika (2005, hlm.25). adapun rumusnya sebagai 

berikut: 

 

  Menentukan persentase karakteristik (P) 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 

= 25,39% 
 

 

  Menentukan variabelitas 

V     √
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V     √ 
 
 

V     √ 
 

 

V = 43, 5 dibulatkan menjadi 43 
 

 

  Menentukan jumlah sampel 

(     )²
 

Dimana: 
 

n = Jumlah sampel 
 

Z = Tingkat kepercayaan (Confidence Level), Confidence Level 
 

nya adalah 95% dan nilai conversinya 1,96 
 

C = Batas kepercayaan, dalam penelitian ini diambil 10% 

(        )
 

= (            )

 
= (      )    = 8,42    = 71,03 dibulatkan menjadi 71

 
Untuk  menghitung  jumlah  sampel  yang  sebenarnya,  langkah 

 

berikutnya adalah dibuat koreksi dengan rumus: 

*  + 
 

Keterangan: 
 

n’ = Jumlah sampel yang dibetulkan 
 

n = Jumlah sampel yang dihitung berdasarkan rumus pertama 
 

N = Jumlah Tenaga Kerja Industri 
 

n’ = 
*  + 

 
 

= 
*         + 

 

 

= 
 
 

= 68,96 dibulatkan menjadi 69
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No 
 

Desa/Kelurahan 
Tenaga 

Kerja 

 

Responden 

1 Mandalawangi 931 24 

2 Bojong 86 3 

3 Nagreg 196 5 

4 Citaman 379 10 

5 Nagreg Kendan 398 10 

6 Ganjar Sabar 629 17 

Jumlah 2.619 69 

 

 
 

 
Karena sampel tersebut berasal dari 6 Desa, maka penyebaran 

sampelnya adalah sebagai berikut: 

nᵪ = (                                                    )

 

Desa Mandalawangi = (        ) x 69 = 24,04

 
Desa Bojong =104 (        )              2,56

 
Desa Nagreg = 113 (        ) x 69 = 5,17

 
Desa Citaman = (        ) x 69 = 9,98

 
Desa Nagreg Kendan = (        ) x 69 = 10,48

 
Desa Ganjar Sabar = (        ) x 69 = 16,57

 
Jadi total responden dalam penelitian ini adalah 69 orang dimana 

 di  Desa  Mandalawangi  ada  24  responden,  Desa   Bojong  ada  3 responden, Desa   Nagreg  ada 5 responden, Desa   Citaman  ada 10 
Responden, Desa Nagreg Kendan ada 10 responden, dan Desa Ganjar

 
Sabar ada 17 Responden. Banyaknya responden dapat dilihat dalam

 
tabel sampel penduduk 3.3 dibawah ini. 

 

Tabel 3.3 

Sampel Penduduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Monografi Kecamatan Nagreg Tahun 2011
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D. Variabel Penelitian 
 

Dengan  adanya  variable  dapat  memudahkan  untuk  menentukan  objek- 

objek apa saja yang ingin dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011, hlm. 

60) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat yang dinilai orang, obyej 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun variabel penelitian 

yag terdapat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut: 

 

Tabel 3.4 

Variabel Penelitian 
 

 

Variabel Bebas (X) 

Industri Bata Merah 

1.   Faktor Industri 

  Bahan Baku 

  Modal 

  Pengusaha 

  Tenaga Kerja 

  Pemasaran 
2.   Keberlanjutan Industri 

Bata Merah 

  Produksi 
3.   Upaya Penanggulangan 

Lingkungan 

  Pemanfaatan Lahan 

 
 
 
 
 

 
Variabel Terikat (Y) 

Dampak Industri Bata Merah 

1.   Dampak Lingkungan 

  Fisik 

  Sosial Ekonomi

 
 
 
 
 

Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variable bebas dan 

terikat, dimana: 

1. Variabel Bebas (X), variabel bebas dalam penelitian ini adalah prospek 

industri bata merah yang meliputi Sumber daya Alam atau bahan baku, dan 

keberlanutan industri bata merah. 

2. Variabel  terikat  (Y)  dalam  penelitian  ini  adalah  dampak  industri  bata 

merah yang meliputi dampak lingkungan da upaya penanggulagan yang 

berupa pemafaatan bekas galian industri bata merah.
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E.  Definisi Operasional 
 

1.  Industri Bata Merah 
 

Industri bata merah merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah (tanah)   menjadi barang jadi (bata merah).  Industri  kerajinan  bata 

merah  yang  terdapat  di  Desa  Citaman  Kecamatan  Nagreg  yang  dimaksud 

dalam penelitian ini merupakan industri kecil karena memiliki modal dan 

tenaga kerja yang tergolong sedikit. Dalam penelitian ini akan dibahas 

mengenai  prospek  meliputi  sumber  daya  alam  (SDA),  lingkungan  yaitu 

meliputi lingkungan fisik dan sosial. 

 

2.  Bahan Baku 
 

Bahan Baku merupakan merupakan kebutuhan pokok dalam industri yang 

harus selalu tersedia dalam jumlah yang memadai guna kelancaran produksi 

suatu industri, termasuk industri bata merah. Bahan baku  yang diperlukan 

daalam proses produksi bata merah adalah tanah liat atau tanah lempung, air, 

dedak, dan abu. 

 

3.  Ketersediaan Bahan Baku 
 

Ketersediaan bahan baku sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan suatu 

industri terutama industri bata merah, dimana apabila ketersediaan bahan baku 

tidak ada, maka industri bata merah tersebut akan sulit untuk berlanjut. 

 

4.  Bahan Baku Cadangan 
 

Bahan baku yang cukup dapat memperlancar proses produksi serta barang 

jadi yang akan dihasilkan nantinya. Semakin besar jumlah bahan baku yang 

dibutuhkan  maka  semakin  besar  juga tingkat  persediaan  bahan  baku  yang 

harus  tersedia.  Bahan  baku  tanah  yang  digunakan  lama-kelamaan  akan 

semakin menipis bahkan habis, apabila bahan baku habis maka industri bata 

merah akan kesulitan dalam memproduksi bata merahnya. Maka dari itu 

diperlukan bahan baku cadangan untuk berjaga-jaga apabila bahan baku habis 

nantinya. 

 

5.  Prospek Bata Merah 
 

Menurut Kamus Besar Indonesia, prospek merupakan kodisi yang akan 

dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang baik kecenderungan untuk
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meningkatkan atau menutup usaha tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh 

berbagai peluang dan  ancaman  yang akan dihadapi.    Dalam penelitian ini 

priospek yang akan dibahas adalah kondisi yang akan dihadapi industri bata 

merah dimasa yang akan datang seperti bahan baku yang kemungkinan akan 

habis karena dikeruk terus menerus selama puluhan tahun. 

 

6.  Dampak Lingkungan 
 

Lingkungan merupakan suatu daerah atau kawasan dengan keadaan 

sekitarnya yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku. Dalam 

penelitian ini akan dibahas mengenai lingkungan fisik dan dampak yang 

ditimbulkan dari keberadaan industry batu bata merah terhadap lingkungan. 

Lingkungan  fisik  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai 

kondisi lahan bekas galian bahan baku industry batu bata merah yang meliputi 

luas lahan bekas galian, bentuk lahan bekas galian dan kedalaman bekas galian. 

 

7.   Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan 
 

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling 

berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Saat alam rusak karena 

dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa 

lingkungan mengalami kerusakan. Lingkungan alam yang rusak sangat 

berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan 

bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Rusaknya 

alam bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia. Manusia sebagai 

penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan 

kelestarian lingkungan hidup. Manusia bisa merusak alam atau 

memperbaikinya, tergantung kepada kesadaran manusia itu sendiri.   Dalam 

penelitian ini akan melihat apakah sudah ada upaya dari masyarakat  yang 

memiliki industri bata merah untuk menanggulangi kerusakan lahan akibat 

penggalian  tanah  yang  telah  berlangsung  lama,  seperti  pemanfaatan  lahan 

bekas galian menjadi lahan atau tambak ikan, atau yang lain. 

F.   Instrumen Penelitian 
 

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu 

penelitian yaitu instrument penelitian. Hal tersebut dikarenakan onstrumen 

penelitian merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data
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penelitian sehingga dapat menganalisis objek yang akan diteliti baik itu berupa 

fenomena alam maupun fenomena sosial. 

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu 

Checklis untuk observasi kondisi tanah dan kondisi lingkungan fisik lingkungan 

yang  terdapat  di  industri  bata  merah  di  Kecamatan  nagreg.  Kemudian  ada 

pedoman wawancara dan angket yang ditujukan untuk pihak pengusaha industri 

bata, tenaga kerja, dan masyarakat yang terdapat di sekitar industri bata merah. 

Kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut: 

 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
 

No. 
 

Variabel 
 

Indikator 
 

Sub Indikator 
No. 

Item 

Jenis 

Instrument 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospek Industri 

Bata (X) 

 

 
 
 
 

Faktor Industri 

Bahan Baku  Angket 

Modal  Angket 

Pengusaha  Angket 

Tenaga Kerja  Angket 

Pemasaran  Angket 

Keberlanjutan 

Industri Bata 

Merah 

   

Produksi  Angket 

 

 
 
 

Lingkungan 

Fisik 

Luas lahan bekas 
galian 

  

Observasi 

Bentukan lahan 
bekas galian 

  

Observasi 

Kedalaman lahan 
bekas galian 

  

Observasi 

Kerusakan jalan  Observasi 
 

 

Lingkungan 
Sosial Ekonomi 

Pendapatan  Angket 

Pendidikan  Angket 

Kepemilikan 
Fasilitas Hidup 

  

Angket 

 

 

2 

 
Dampak 

Industri (Y) 

Upaya 
Penaggulangan 

kerusakan 

lingkungan 

 
Pemanfaatan 

Lahan 

  

 

Observasi 

Sumber : Hasil Penelitian
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G. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, observasi, wawancara yang mendalam 

dengan responden, dan studi literature 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

1.   Observasi Lapangan 
 

Observasi lapangan merupakan teknik pengumpula data degan cara 

mengamati, meneliti, dan mencatat secara langsung mengenai gejala atau suatu 

fenomena yang terdapat di lapangan, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 

data yang terbaru. Observasi lapangan yang dilakukan dengan cara mengecek 

langsung ke lokasi  penelitian untuk melihat  keadaan  dan pengambilan  data 

seperti titik koordinat, kondisi tanah sebagai bahan baku pembuatan bata merah, 

melihat luas lahan bekas galian, bentuk dan kedalaman bekas galian, 

pemanfaatan bekas galian, dll 

 

2.   Penyebaran Kuisioner 
 

Kuisioner   dalam   penelitian   ini   adalah   dengan   cara   mewawancarai 

pengusaha dan pekerja industri bata merah, dimana teknik ini merupakan 

pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  tatap  muka  dan  Tanya  jawab 

langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau 

sumber data. Selain itu dengan teknik wawancara lebih terstruktur dan terbuka 

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi. Wawancara dilakukan 

dengan menyebar kuisioner dan wawancara langsung. Pada penelitian ini yang 

menjadi   respondennya   adalah   pengusaha   batu   bata,   tenaga   kerja,   dan 

masyarakat yang berada di sekitar industri batu bata merah yang terdapat di 

Desa Mandalawangi, Bojong, Nagreg, Citaman, Nagreg Kendan, dan Ganjar 

Sabar. 

3.   Studi Kepustakaan 
 

Studi ini digunakan sebagai pembanding atau untuk mendukung informasi 

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Teknik ini 

digunakan  untuk  melengkapi  data-data  dalam  rangka  menganalisis  masalah
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yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan agar mendapatkan masukanberupa 

tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan 

diantaranya mengenai bata merah, industri, tanah, dan lingkungan hidup. 

 

4.   Studi Dokumentasi 
 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari 

berbagai sumber data seperti dokumen, brosur, peraturan-peraturan atau data 

dari instansi pemerintah setempat. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan 

data yang mendukung penelitian dan data-data tersebut didapat dari kantor 

Kecamatan Nagreg yang berupa monografi Kecamatan, Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Bandung berupa data mengenai profil Kecamatan yang lebih 

lengkap, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) 

kabupaten Bandung berupa jumlah industri bata merah, dan Badan perencana 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten bandung berupa peta administrasi 

dan peta tanah. 

 

H. Teknik Analisis data 
 

Data yang telah diperoleh dari lapangan masih berupa data kasar, masih 

perlu diolah terlebih dahulu untuk dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan dalam rumusan  masalah dalam  penelitian  ini.  Pengolahan  data 

tersebut memerlukan teknik pengolahan data atau teknik analisis data yang 

menggunakan bantuan statistika. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

persentase. Dengan melalui prosedur seperti : 

 

1.  Pemeriksaan Data 
 

Proses pemeriksaan data dilakukan dengan cara memeriksa semua data 

yang telah dikumpulkan, baik itu data primer maupun data skunder. Dimana 

dalam data tersebut sudah terdapat catatan deskriptif atau yang sifatnya 

menjelaskan, dan menguraikan. 

 

2.  Analisis Laboratorium 
 

Menganalisis kesesuaian bahan bakku pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara melihat kondisi tanah yang baik untuk bahan baku seperti tekstur 

tanah, kondisi kadar air bahan baku, dan kondisi salinitas bahan baku. Karena
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ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas bata merah yang 

akan dihasilkan nantinya. Dalam menanalisis tekstur, kadar air dan salinitas 

tanah diperlukan kerjasama atau menggunakan analisi laboratorium supaya 

hasilnya lebih akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini terdapat tiga proses 

analisis tanah yaitu: 

 

a.   Tekstur tanah 
 

Untuk mengetahui apakah bahab baku tersebut sesuai atau bagus untuk 

pembuatan bata merah, maka diperlukan analis tekstur tanah. Karena dengan 

melihat tekstur tanah kita dapat mengetahui apakah tanah tersebut sesuai atau 

tidak,  apabila  tekstur  tanah  lebih  banyak  pasir  maka  tidak  bagus  untuk 

produski  bata  merah  karena  dalam  proses  pencetakan  nantinya  akan  sulit 

karena tanah mudah patah dan tidak elastis. Dalam penelitian tekstur tabag 

akan dilihat 3 tekstur utama yaitu Lempung, Debu, dan Pasir. 

 

b.  Kadar Air tanah 
 

Kadar air tanah untuk bahan baku diperiksa karena dalam pembuatan 

bata merah, kadar tanahnya tidak boleh melebihi 20%, karena apabila kadar 

airnya terlalu banyaka tau melibihi 20% makan proses pengeringannya akan 

memerlukan  waktu  yang  lebih  lama.  Dalam  pengujian  kadar  air  tanah 

dilakukan dengan cara oven. 

 

c.   Salinitas Tanah 
 

Salinitas tanah menjadi perbandingan juga untuk kelayakan atau kualitas 

bata merah yang dihasilkan. Karena apabila kadar garam yang terkandung di 

tanah tersebut tinggi maka nanti hasil bata merah tersebut akan jelek. Karena 

bata merah tersebut akan mudah mengkristal dan mudah rapuh.s 

 

3.  Klasifikasi data 
 

Klasifikasi data dilakukan dengan cara menggolongkan data berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan agar memudahkan dalam proses   menganalisis 

data. Adapun klasifikasi data yang dilakukan adalah dengan cara: 

a.   Merekap data yang telah di kumpulkan 

b.   Menghitung frekuensi jawaban/data
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c.   Menghitung persentase dengan teknik persentase dari setiap data yang 

telah diperoleh 

d.   Memvisualkan data dalam bentuk tabel 
 

e.   Menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian 
 

4.  Analisis Tabel Silang 
 

Menurut Tika (2005:74) mengemukakan bahwa tabel analisis adalah 

“tabel yang memuat suatu informasi yang telah dianalisis dan dari tabel tersebut 

dapat ditarik kesimpulan” tabel yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini adalah tabel silang atau Cross Tab. Tabel sialng dibuat dengan 

cara  menggabungkan  dua  tabel  atau  lebih  untuk  melihat  hubungan  antar 

variabel. 

 

5.   Teknik persentase 
 

Untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul dan kemudian 

diolah, maka diperlukan alat atau teknik analisis data kuantitatif guna untuk 

membantu mempermudah dalam menganalisis data. Maka dari itu diperlukan 

teknik analisis persentase/perhitungan agar mempermudah dalam 

mendeskriptifkan data yang sudah diolah. Adapun teknik persentase yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

P 
 

 

Keterangan :  P         = Besaran Persentase 
 

F         = Frekuensi jawaban 
 

N         = Jumlah total responden 
 

100%  = Bilangan Konstan 
 

Untuk mengetahui jawaban responden, peneliti menggunakan angka 

indeks untuk membandingan suatu obejk atau data yang bersifat faktual ataupun 

perkembangan. kriteria tersebut diungkapkan oleh effendi dan manning 

(1989:263)  sebagai berikut:
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Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Skor 
 

No Prosentase Skor Kriteria 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

0 
 

1 – 24 
 

25 – 49 
 

50 
 

51 – 74 
 

75 – 99 
 

100 

Tidak ada 
 

Sebagian kecil Kurang 

dari setengahnya 

Setengahnya 

Lebih dari setengahnya 

Sebagian besar 

Seluruhnya 

Sumber: Effendi dan Manning 1989
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Lahan Bentuk Kedalaman  Pendapat  Pendidik  Kepemilika 

Bekas Lahan Bekas  an  an  n Fasilitas 

Galian Bekas Galian       

 Galian        
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I.    Kerangka Berfikir 
 

 

Industri Bata Merah 
 
 

Prospek/Keberlanjutan Dampak Industri
 
 
 

Pengusaha 

dan Tenaga 

Kerja 

Bahan Baku 

(BB) 

Pemasaran Transportasi Modal Fisik Sosial 

Ekonomi

 
 
 

Ketersediaan 

BB 

Potensi 

BB 

BB 

cadangan
 
 
 
 

Upaya Penanggulangan 

(Reklamasi) 
 

 

Pemanfaatan Bekas 

Galian 
 

Kesimpulan 
 
 
 
 

Rekomendasi 


